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ASSOCIATION OF THE SUBORDINATE SERVICE OF ENGINEERS (M.S)  
           “कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्य्” (शासन मान्यता प्राप्त) 
मखुपत्र............. 

Web-www.mahaasse.com 
Email..sectionalengineer@gmail.com 

 

सर्व संघटनेच्या पदानधकाऱयांनी जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरणेबाबत माननीय मंत्री महोदय यांना नर्नंती केली 
र् माननीय मखु्यमंत्री श्री उद्धर्जी ठाकरे साहेब यांच्यासोबत सर्व संघटनांच्या पदानधकाऱयांची जनुी पेन्शन 
योजना लाग ूकरणेसाठी बैठक लार्णेबाबत नर्नंती केली. कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्यय यांच्या 
मनहला प्रनतननधी श्रीमती गंगाजल पाटील र् यांनत्रकी सनचर् श्री योगेश ननबळूकर यांनी उपस्थथत राहून  

संघटनेची भनूमका थपष्ट केली 

नानशक नजल्हा शाखेच्या र्तीने र् संघटनेच्याही र्तीने मा. जलसंपदा मंत्री महोदयांचे पनहल्यांदाच आभार मानण्यात 
आले..  कननष्ठ अनभयंता/ शाखा अनभयंता यांच्या १९० पदोन्नतीने उपनर्भागीय अनधकारी पदी ननयकु्ती धानरकेस 
व्यथत असा दौरा असताना यादरम्यान  मा. मंत्री महोदयांनी लर्कर मान्यता नदली याबाबत आभार प्रदशवन करताना 
नानशक मंडळ सनचर् इंनज. प्रशांत गोर्धवने, अनभयंता र्ाता संपादक इंनज. जगदीशजी महाजन, र् नतून पदोन्नत इंनज. 
रर्ींद्र कहाणे, इंनज. संजय सोनर्णे. आदी. 
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कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र  राज्यय संघटनेचा  नर्जय 
असो..  

संपादनकय                                     
सर्व अनभयंता बंध-ूभनगनींना सपे्रम नमथकार  

महाराष्र राज्ययातील सर्व उपनर्भानगय अनभयंता पदार्र पदोन्नत झालेल्या अनभयंता यांना 
शुभेच्छा. 

कननष्ठ अनभयंता पदार्र फक्त नडप्लोमा धारकच असार्ा, यासाठी आता मा. न्यायालयाचा 
दरर्ाजा ठोठर्ार्ा का याचा ननणवय कायवकानरणीने घेणार आहे. पदोन्नती र् अन्य  नर्षयासोबत हा पण 
महत्र्ाचा नर्षय आहे. कायवकानरणीने कोटव केस बाबत लर्करात लर्कर ननणवय घ्यार्ा र् दार्ा दाखल 
करार्ा असे माझे मत मी आधीच मांडलेले  आहे. 

सर्व संघटनेच्या पदानधकाऱयांनी जनुी पेन्शन योजना लाग ूकरणेबाबत  संघटनेची भनूमका थपष्ट 
केलेलीच आहे. 

नशकलेल्या पात्र  अनभयंत्यांर्र एकीकडे बेरोजगारीची  रे्ळ आहे तर सरकारी  कामाला के्षनत्रय 
अनभयंते नाहीत. यांसाठी तात्काळ कननष्ठ अनभयंता पदासाठी नव्याने भरती करणे आर्श्यक असनु त्या 
पदासाठी थथापत्य अनभयांनत्रकी पदनर्का धारकांना घेणे गरजेचे आहे. यासंदभात संघटना पदानधकारी  
प्रयत्ननशल असनु जलसंपदा नर्भागास  पत्रव्यर्हार सरुू आहे. 

पढुील कायवकारीणी संदभात  संघटना  पदानधकारी यांनी उहापोह करार्ा  

मानगल मनहन्याचा अंक काही तांनत्रक कारणाथतर् प्रनसध्द करता आला नाही . 

 रखडलेली पदोन्नती आता झाली आहे. सर्व नर्पदोन्नत अनभयंत्यांचे कौतकु र् अनभनंदन. 

 

 
जगदीश महाजन 

           संपादक  
अनभयंता र्ाता  

कननष्ठ अनभयंता संघटना महाराष्र राज्यय.  
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शासनात अनभयंताभरती अपनरहायवच!. 

शासनाकडून विकासकामाांचे वनयोजन अव्याहत चाल ू असते.पणूण 
असलेल्या कामाांची देखभाल दरुुस्ती वनरांतर करािीच लागेल. 
यासाठीच काम करणारी अवभयांतयाांची मोठी फळी िेगाने सेिावनितृ्त होत 
आहे.तयामळेु वनमाण होत असलेली पोकळी भरून वनघेल अशाप्रकारे भरती 
प्रविया समाांतर चालली पावहजे.सरासरी 50% वरक्त पदे अशा अिस्थेत 
कारभार कसातरी चालत असेल; पण तो योग्य ठरेलच याची शाश्िती 
असेल का? 
  मळुातअवभयाांविकी प्रतयक्ष कामकाज, पयणिेक्षण,अांमलबजािणी शासनाशी तहहयात बाांवधलकी 
नसणाऱयाांना सोपविणे दीघणकालीन जबाबदारीचे असचू शकत नाही.कां िाटी अवभयांतयाांना अनेक मयादेत 
वनयकु्त करण्यात येते.तयाना 'तातपरुती खाांदेपालट ',अशा स्िरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.हा 
पवरणाम कारक तोडगा नाही.सेिावनितृ्त न झालेले बहुसांख्य अवभयांते अतयांत वजकीरीने सरासरी दोन ते तीन 
अवभयांतयाांचा कायणभार हाताळत आहेत. 

'सहन होत नाही अन् सांगताही येत नाही,'अशी तयाांची वबकट अिस्था आहे. 
गणुवनयांिण यांिणेच्या चाचण्या यशस्िी करत कामाचा दजा उत्तम ठेिायला वझजाि ेलागते.स्पधेत कमी 
दराने वनविदा भरणाऱया ठेकेदाराकडून आग्रहाने क्षेिीय विकासकामे गणुित्तापणूण होणेसाठी सतत दक्ष राहून 
मरमर धडपडत रहािे लागते.हाताखाली परेुशी यांिणा नसताना क्षेिीय वनयांिण कठीण असते.पदोन्नतीनांतर 
देखील कवनष्ठ अवभयांते उपलब्ध नाहीत म्हणनू अनेक उपविभागीय अवधकारी आजही तयाांचे उपविभागात 
कवनष्ठ अवभयांतयाची कामे करत आहेत. भसूांपादन, सव्हेक्षण, पयणिेक्षण आदी कामे क्क्लष्ट 
असतात,िेळखाऊ असतात. तयातच आमसभा,  वनिडणकूकालीन जबाबदारी,जनसांपकण  अशी अनेक 
अताांविक कामेदेखील करािी लागत असतात.यातनूच ताणतणाि येतो.मनस्िास््य वबघडते.कौटुांवबक 
जीिनात समतोल रहात नाही.असे अनभुि अनेक अवभयांते अतयांत पोटवतडकीने माांडतात. एका 
अवभयांतयाांिर मध ेसात शाखा कायालयाचा कायणभार होता.ताांविक कामासाठी एकाग्र होणे आिश्यक असनू 
अनेक आघाड्ाांिर काम करताना असे एकाग्र होणे अशक्य आहे. 

सवुशवक्षत अवभयांतयाांिर एकीकडे बेरोजगार राहण्याची िेळ आहे तर दसुरीकडे कामाला अवभयांते 
नाहीत. याांचा समन्िय ही आता काळाची वनताांत मोठी गरज आहे.यासांदभात नकुतेच पनुरणवचत झालेल्या 
जलसांपदा विभागातील सवमतीस पि पाठिून विनांती केली आहे.इतर विभागातील अशा यांिणाांकडून 
देखील हे भरतीचे पणु्यकमण होण्यास आपण सिणजण सतकण  ि प्रयतनरत होणे अतयािश्यक आहे. 

आपला 
 शिरीष िंकरराव जाधव  

अध्यक्ष , 
कशनष्ठ अशियंता संघटना 

महाराष्र राज्य 
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करनष्ठ अरभयंर्ा संघटना - सत्कार ि आभार प्रदर्थन 

  महाराष्र राज्याच्या  बांधकाम रिभागाचे सेिारनितृ्त सरचि माननीय इंरज. श्री 
उल्हास देबडिार साहेब यांच्या नारर्क येर्ील कौट ं रबक भेटीदरम्यान बांधकाम 
रिभागार् मोठ्या संख्येने अरभयंत्यांची पदोन्नर्ी केल्याबद्दल करनष्ठ अरभयंर्ा 
संघटनेच्या िर्ीने त्यांचे आभार मानण्यार्    आले. या प्रसंगी डािीकडून इंरज. भपूेंद्र 
पिार, नारर्क रजल्हा सरचि इंरज. गौरि गोसािी, नारर्क मंडळ सरचि इंरज. प्रर्ांर् 
गोिधथने, माननीय सौ देबडिार मडॅम ि साहेब र्सेच बांधकाम रिभागाचे  म ख्य 
अरभयंर्ा इंरज. पद्माकर भोसले साहेब, 

संघटनेचे म ख्य सल्लागार मा. इंरज. श्री अरिनार् पाटील साहेब, कायथकारी अरभयंर्ा 
इंरज. रसद्धार्थ र्ांबे साहेब आदी उपस्थर्र् होरे्. 
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एन.पी.एस योजना रद्द करून ज नी पेन्र्न योजना लाग ूकरण्याबाबर्  
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प्रशत' 
मा. मखु्यमंत्री 
   महाराष्र राज्य .  
मा. उपमखु्यमंत्री  
   महाराष्र राज्य.  
 
शवषय :  एन.पी.एस योजना रद्द करून जनुी पेन्िन योजना लाग ूकरण्याबाबत. 
 
आदरशणय महोदय ,  
सपे्रम नमस्कार, 
नोव्हेंबर 2005 पासनू अंिदायी पेन्िन योजना (DCPS) व 2015 नंतर रूपांतशरत झालेली 
राष्रीय पेन्िन योजना (NPS) राज्यातील अशधकारी कममचारी यांना लाग ूकरण्यात आली 
आहे. परंतु गेल्या 16 वषांतील अनिुवानंतर ही योजना अशधकारी कममचाऱयांना लािदायक 
नाही, असा शनष्कषम काढण्यात येत आहे. त्यामळेु NPS योजना रद्द करून जनुी पेन्िन योजना 
सवांना लाग ूकरावी अिी आमची मागणी आहे. 
गेल्या 16 वषात कें द्र िासनाने या NPS योजनेत काही कालससंुगत बदल केले आहेत. त्या 
संदिात महाराष्र राज्य िासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यामळेु NPS धारक वगीय 
कममचारी संतप्त आहेत. या शजव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे िासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी NPS 
हटाव या एकाच मागणीसाठी राज्यातील 12 लाख सरकारी, शनम सरकारी अशधकारी कममचारी 
िकु्रवार शद. 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्यिर आंदोलन कशरत आहेत. कशनष्ठ अशियंता 
संघटना ही या आंदोलनात सहिागी असनु, िासकीय व शनमिासकीय अशधकारी 
कममचाऱयांना अशतिय शजव्हाळ्याची जनुी पेन्िन  योजना लाग ूकरण्याचा शवचार गांशियाने 
व्हावा. 
         कशरता आदरपवूमक सशवनय शनवेदन सादर.  

 
योगेि ननबळूकर  
यांशत्रकी सशचव  

कशनष्ठ अशियंता संघटना महाराष्र राज्य  
 
संजय िोगे मंडळ सशचव  
           नागपरू  
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इंरजरनअसथ िेल्फेअर ग्र प महाराष्र राज्याच्या िर्ीने सोलापरू येरे् सत्कार समारंभ ि थनेह मेळािा संपन्न झाला. 
म ख्य अरभयंर्ा पदी पदोन्नर्ी रमळाल्याने इंरज.रणरजर् हांडे, इंरज. संर्ोर् रे्लार ि इंरज. प्रर्ांर् औटी यांचा 
प्रम ख मान्यिरांच्या र् भहथरे् सत्कार करून गौरिण्यार् आले. इंरज. रर्रीर् जाधि यांच्या करनष्ठ अरभयंर्ा 

संघटना महाराष्र राज्याच्या राज्य अध्यक्ष पदी रबनरिरोध रनिड झाल्याने त्यांचा मान्यिरांच्या र् भहथरे् सत्कार 
करण्यार् आला.कायथकारी अरभयंर्ा म्हणनू पदोन्नर्ी रमळाल्याने इंरज. थनेहलर्ा गािडे यांचाही सत्कार करण्यार् 
आला. उपरिभागीय अरभयंर्ा ि उपरिभागीय अरधकारी म्हणनू पदोन्नर्ी रमळाल्याने इंरज. सरिर्ा पिार, इंरज. 

अरमर् शर्दे, इंरज. राजेंद्र शर्दे, इंरज. अर्ोक स रनीस,इंरज. संभाजी गरड, इंरज.रदलीप पिार,इंरज.उत्तम 
जानराि,इंरज .कल्याण देर्म ख,इंरज.रसध्देश्िर काळ ं गे,इंरज.स नील चौग ले,इंरज.संजय आिर्ाडे, 

इंरज.चौग ले,इंरज.धनंजय गिळी,इंरज.सादीक रे्ख, इंरज.रर्रीर् जाधि, गोपाळ नाडगौडा  ि इर्रांचा सत्कार 
करण्यार् आला.  
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ऋणननदेश र्  थनेहभोजन र्ाता]कननष्ठ अनभयंता संघटना, महाराष्र राज्यय]नदनांक  १०/११/२०२१ 
संकल्पनचत्र संघटना र् जलनर्ज्ञान प्रकल्प, नानशक येथे नव्यानेच पदोन्नत झालेल्या उप नर्भागीय अनधकारी नमत्रांनी 
आपला आनंद साजरा करताना आयोनजत केलेल्या ऋणननदेश थनेहभोजन कायवक्रमात ...... 
*कननष्ठ अनभयंता संघटनेचे  
अनभयंता र्ाता संपादक इंनज. जगदीश महाजन, पणेु मंडळ सनचर् इंनज. नर्ठ्ठल र्ाघमारे, उपाध्यक्ष इंनज. तळुशीदासजी 
आंधळे, मखु्य सल्लागार इंनज. अनर्नाशजी पाटील, नानशक मंडळ सनचर् इंनज. प्रशांत गोर्धवने, नर्द्यतु सनचर् इंनज. 
शंकर शेर्ाळे, कें द्रीय कायालय प्रमखु इंनज. प्रदीप पाटील आनण आपल्या भार्ना व्यक्त करताना सीडीओ-मेरी चे   
प्रनतननधी इंनज. नदलीप पहाडे. 
याप्रसंगी उत्तर महाराष्र प्रदेश कायालयाचे मखु्य अनभयंता तसेच सन २०१९-२० च्या पदोन्नतीच्या   डीपीसी चे 
तत्कालीन अध्यक्ष सन्माननीय डॉ. संजयजी बेलसरे साहेब यांचे हथते नतून पदोन्नत अनभयंत्यांचा कननष्ठ अनभयंता 
संघटनेचे शतकपतुी महोत्सर् थमनृतनचन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. 
जय संघटना  ======इंनज. प्रशांत गोर्धवने,नानशक मंडळ सनचर्. कननष्ठ अनभयंता संघटना, महाराष्र राज्यय 
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 मंत्रालय र्ाता"  

वद.10 ि 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी मांिालय येथे आपले सिांचे वजव्हाळ्याचे  
पदोन्नतीचे विषयी  अिर सवचि  सोनिणे, कक्ष अवधकारी शशदे ि सहायक काांबळे मडॅम 
याांचेकडे भेट वदली. ि पदोन्नती कायणिाही तातडीने पणूण करण्यासाठी पाठपरुािा केला 
असता तयाांनी शासन पिाांिये मागिलेली मावहती ि CR, इतयादी वदनाांक 15 नोव्हेंबर 
पयंत प्राप्त झालेवशिाय पढुील कायणिाही करणे शक्य नसल्याचे साांवगतले आहे, सांपणूण 
मावहती प्राप्त झालेनांतर सांपर्ूण अवभयांता चे माहीतीची तपासणी ि छाननी करण्यास काही 
कालािधी लागणार आहे. तसेच या आठिड्ात उपसवचि दवहफळे साहेब सटुीिर 
असल्याने तयाांच्यासोबत याबाबत चचा होऊ शकली नाही,   पदोन्नतीच्या वनिडसवुचतील 
अवभयांता ची िरील नमदू मावहती शासनास तातडीने पाठविण्यासाठी सिण पदावधकारी ि 
स्ितः सांबांवधत अवभयांता याांनी पाठपरुािा करणे गरजेचे आहे. पदोन्नती बाबत मी ि अवभ. 
घनश्याम पिार , अवतवरक्त सांगठना सवचि याांनी मा.अजय कोवहरकर सवचि (लाक्षेवि) 
याना पि वदले आहे. परांत ुबधुिारी कॅवबनेट बैठक ि गरुुिारी इतर बैठकीत ते व्यस्त 
असल्याने प्रतयक्ष भेट होऊ शकली नाही. 

� अवभ. सांजय भोगे � 

मांडळ सवचि, नागपरू, 

कवनष्ठ अवभयांता सांगठना, महा.राज्य 
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मंनत्रमहोदय भेट र्ाता 
कवनष्ठ अवभयांता सांघटना, 
महाराष्र राज्य 
वदनाांक  २३/११/२०२१ 

 
 नानसक नजल्हा शाखा  
  
जलसांपदा विभागातील कवनष्ठ / शाखा अवभयांता ते उपविभागीय 
अवधकारी या पदोन्नती िेगाने होण्यासाठी प्रयतनशील असलेले 
राज्यमांिी, जलसांपदा माननीय श्री.ओमप्रकाश (बच्चभूाऊ) कडू 
याांनी जलसांपदा विभागाच्या उत्तर महाराष्र प्रदेश, नावशक 
कायालयात आज भेट वदली असता कवनष्ठ अवभयांता सांघटना, 
महाराष्र राज्य याांच्या ितीने तयाांचे आभार मानण्यात आले ि 
पढुील प्रविया िेगाने पार पाडण्यासाठी व्यक्क्तशः लक्ष 
घालण्याचीही विनांती करण्यात आली. मा.मांविमहोदय याांनी सदु्धा 
पदोन्नतीच्या प्रकरणाची आठिण काढली ि सकारातमक भवूमका 
असल्याचे साांवगतले.  प्रसांगी  नावशक मांडळ सवचि इांवज. प्रशाांत 
गोिधणने ि नतून पदोन्नत उपविभागीय अवधकारी  इांवज. रिींद्र 
कहाने. 
 

जय सांघटना 
 

इांवज. प्रशाांत गोिधणने, 
नावशक मांडळ सवचि. कवनष्ठ अवभयांता सांघटना, महाराष्र राज्य 
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 [                                                   ईंजी. नर्जय आंबोळे.संघटन सनचर् 
 [  कननष्ठ अनभयंता संघटना महा राज्यय नजल्हा कोल्हापरू यांचेर्तीने  पदोन्नती प्राप्त 
अनभयंते यांचा सत्कार र् सभासद मेळार्ा संपन्न काल नद.24 रोजी संघटनेतील थथापत्य, 
यांनत्रकी र् नर्द्यतु नर्भागातील पदोन्नती प्राप्त सभासद (30 सभासद)यांचा सत्कार र् 
सभासद अनभयंते यांचे शंका र् समाधान या अनषंुगाने मेळार्ा हा संयकु्त कायवक्रम र्ननता 
हॉल, कोल्हापरू येथे पार पडला.या कायवक्रमाचे अध्यक्ष थथान सेर्ा ननर्तृ्त उप नर्भागीय 
अनधकारी अनभ.सहुास नाडकणी यानी भषुनर्ले.या कायवक्रमास संघटनेचे सरनचटणीस मा 
.अनभ.उन्मेष मदुबीद्रीकर , सल्लागार र् संघटनेचे नेते मा. अनभ.शंकर राऊळ, संघटन सनचर् 
अनभ.नर्जय आंबोळे , मंडळ सनचर् अनभ.अभय हेलेकर , नजल्हा सनचर् अनभ.पनूम पाटील , 
सह सनचर् अनभ.सनचन माने , तसेच कोल्हापरू नजल्हातील आजी माजी सभासद मोठ्या 
संख्येने उपस्थथत होते. कायवक्रमाचे प्राथतानर्क अनभ.नर्जय आंबोळे यांनी केले.यात त्यानी 
पदोन्नती प्राप्त अनधकारी याना शुभेच्छा देत पदोन्नतीची प्रनक्रया त्यातील अडचणी तसेच 
पनुढल पदोन्ननत या बाबत संघटना करीत असलेली कायवर्ाही तसेच 10, 20 , 30 ची योजना 
याबाबत मदेु्द मांडले .त्या नंतर खालील पदोन्नत अनभयंते यांचा मान्यर्रांचे हथते शाल र् 
पषु्पगचु्छ देर्नू सत्कार करणेत आला.1.अनभ.उन्मेष मदुबीद्रीकर.2.अनभ.अभय हेलेकर. 
3.अनभ.बाबा काटे. 4.अनभ.तानाजी धामणकर., 5.अनभ.सनरता दळर्ी मैडम. 6.अनभ.कैताण 
बारदसकर. 7.अनभ.संभाजी भोपाळे. 8.अनभ.तानजी माने. 9.अनभ.पांडूरंग मळुीक. 
10.अनभ.देसाई एस.एन.11.अनभ.प्रनर्ण पारकर.12.अनभ.मारुती लाड.13.अनभ.आनंदा माळी. 
14.अनभ.नामदेर् मळगेकर.15.अनभ.लोहार तानजी.16.अनभ.मोमीन ई. 17.अनभ.शैलेंद्र पंदारे 
18.अनभ.अनमत पाटील.19.अनभ.होळाणकर,20.अनभ.उत्तम चौगले.21.अनभ.सजेरार् जाधर् 
22.अनभ.नर्लास डर्री. 23.अनभ.सनुील महाजन,24.अनभ.एकनाथ संकपाळ  सत्कार बद्दल 
अनभ.बारदसकर यांनी समाधान व्यक्त करत काम करताना येत असलेल्या अडचणी र् संघटने 
बद्दद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत रु. 10000/- चा ननधी नदला.तसेच अनभ.लाड यांनी रु.5000 
/- चा  ननधी संघटने साठी नदला. अनभ.धामणकर यानी ही आपले मनोगत व्यक्त केले.यारे्ळी 
संघटनेचे सरनचटणीस मा.अनभ.उन्मेष मदुबीद्रीकर यानी नजहे खटापरु योजना कायान्र्ीत 
करणेसाठी केलेल्या नर्शेष कामकाजा बद्दल त्यांचा नर्शेष सत्कार कायवक्रमा चे अध्यक्ष यांचे 
माफव त करणेत आला. तसेच कोरोना काळात केलेले नर्शेष सामनजक काम या बद्दल 
कोल्हापरू नजल्हा सह सनचर् अनभ.सनचन माने यांचा मा.राऊळ यांचे हथते नर्शेष सत्कार 
करणेत आला. मा.सरनचटणीस यानी संघटनेच्या चाल ूघडामोडी बद्दल सभासद याना मानहती 
नदली.तसेच अपणूव रानहलेली कामे यथा शक्ती  पणुव करनार असलेचे संनगतले. ननर्न सभासद 
यानी संघटनेचे कामा साठी पढेु येणे बाबत आर्ाहन केले. मा.राऊळ साहेब यानी संघटने चा 
आथीक कोष र्ाढनर्ण्यासाठी तसेच ननर्न सभासद र्ाढनर्णे कडे लक्ष देणेबाबत सनुचत 
केले.अध्यक्षीय मनोगता मधेय मा.नाडकणी साहेब यानी संघटनेच्या  कामा बद्दद्दल समाधान 
व्यक्त केले  र् शुभेच्छा नदल्या.कायवक्रमाचे सतू्रसंचालन अनभ.पनूम पाटील मैडम यानी 
केले.कायवक्रमचे आभार कोल्हापरू मंडळ सनचर् अनभ.अभय हेलेकर यानी मानले  त्यानंतर 
100 सभासद यांनी थनेह भोजनचा आथर्ाद घेतला. सदरचा कायवक्रम यशथर्ी होणे साठी 
अनभ.नर्जय आंबोळे  र् अनभ.सनचन माने यानी नर्शेष पनरश्रम घेतले.        धन्यर्ाद 
.......जय संघटना   ईंजी. नर्जय आंबोळे.संघटन सनचर् 
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दि. 26-11-2021 


